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Referat af Menighedsrådsmøde Mandag den 23. maj 2016
Tilstede: Jørgen Lystbæk, Susanne Dalsgaard, Birte Giedekier, Grethe Seierup, Kirsten Ebbesen, Kirsten
Larsen, Inge Christensen, Inge Kaalund, Laila Wölhk, Herdis Fuglbjerg. Karin Gottlieb, Lars lindgrav
Sörensen, Rita Skov Possienke, Morten Byskov, CT (ref)
Dag
Pkt.1

Protokol

Underskrives

Protokollen blev godkendt og underskrevet
Pkt.2
Økonomi
Revisionsprotokollatet for årsregnskab 2015 blev godkendt og underskrevet
Kvartalsrapport 1. kvt. 2016 blev godkendt.
Pkt.3
Personale
v/kontaktpersonen
Ferieplanen er klar for det faste personale. Morten Byskov melder snarest sin ferie ind
Det samme gør præsterne så der kan laves en samlet ferieplan.
Pkt.4
Aktiviteter
Morten Byskov der er nyansat i blå boks orienterede om arbejdet i blå boks, og om de kommende aktiviteter i blå
boks.
Blå boks deltager i årets ravnerock den 28. maj med 2 band
Blå Boks holder cafekoncert i sognegården med servering den 9. juni
Der er indkøbt et trommesæt til blå Boks. Sognestøtten har betalt.
Programmet for onsdagssamvær i efteråret 2016 er ved at være færdig. Det bliver omdelt på onsdag den 25. maj,
hvor der er onsdagssamvær sidste gang i foråret.
Aktivitetsudvalget mødes på mandag den 30. april vedr. efterårets aktiviteter.
Foredragsholdere til onsdagssamvær skal fremadrettet konteres under foredragsholdere konto 3705.
Tirsdag den 13. august er der sogneudflugt
Pkt.5
Præstenyt
Lars deltager som konferencier ved Ravnerock på lørdag. Tilst kirke erblevet tildelt et hus på festivalpladsen. Lars og
Allan har i fællesskab malet det hvidt med rødt tag.
Der indsættes en ny skoleleder på Tilst skole den 31. maj. Lars tager til indsættelse.
Lars deltager på onsdag i møde omkring fordelingen af de midler Aarhus kommune har afsat til Tilst puljen.
Lars orienterede om Kirke Care i Aarhus, hvor de første 7 personer har gennemført et startkursus og skal på gaden
og gånattevagter. I første omgang foregår det fortrinsvis i weekenderne (kirkelige natteravne)
Lars fortæller mere om kirke Care næste gang
Pkt.6
Anlægsarbejder 2016
Status
Udbygning af sognegården
Der er skrevet kontrakt med EMR som også forestod for ombygningen af køkkenet.
Byggeriet starter den 1. juni og afsluttes den 1. november. Der skal etableres en sti omkring sognegården til
flugtdøren i gangen ved Allans kontor. hvor der isættes en ny dør. Denne skal bruges som midlertidig indgangsdør til
sognegården medens byggeriet pågår.

Der afholdes byggemøde en gang ugentligt. Byggemøderne ledes af H. H. Lang. Thomas Thermansen deltager som
arkitekt og herudover skal der deltage en person fra sognegårdudvalget.
Provstiudvalget skal snaresthave besked på hvor meget af de frie midler, der skal bruges til indretning of de nye
lokaler. Sognegårdsudvalget skal sammen med brugerne finde ud af hvad der skal bruges af inventar og IT-udstyr
m.m.
Dåbshuset
Den kongelige bygningsinspektør har forkastet det indsendte forslag til dåbshus.
Bygningsinspektøren ser gerne et nyt forslag på en bygning på op til 40 m2, hvor der også er faciliteter til personalet.
Der nedsættes en projektgruppe der består af Jørgen Lystbæk, Lars Lindgrav Sörensen, Allan Damby, Grethe Seierup
og Thomas Bang Thermansen. Gruppen har til kommissorie at fremkomme med et forslag til en fritliggende bygning,
der enten kan placeres på arealet over våbenhuset eller på den modsatte side af kirken hvor den tilmurede
kvindedør eventuelt kan indgå som adgangsvej til bygningen..
Begge forslag vil medføre at det kan komme på tale at flytte gravsteder. Stiftets jurister har beskrevet
retningslinjerne for dette. Den kgl. Bygningsinspektør foreslår der bliver udskrevet en arkitektkonkurrence når den
endelig placering er fundet..
Nyt dåbshus / projektgruppe
Pkt.7
Menighedsrådsvalg
Status
Der er et flertal i menighedsrådet for at fortsætte med en 4 årig valgperiode
Lars Lindgrav Sörensen er indtrådt i valgudvalget under Inge Christensen sygdom. Inge fortsætter i valgudvalget,
Grethe Seierup fortsætter som formand for valgudvalget
Inge Kaalund og Inge Christensen stiller ikke op til en ny valperiode
Der er orienteringsmøde den 13. sep. Eventuelt i samarbejde med Kasted. Det forventes at der efterfølgende vil
være et opstillingsmøde.
Der laves en Folder om menighedsrådet i lighed med den der blev fremstillet ved valget i 2012
Der arbejdes på at få så mange som muligt på at opstille
Pkt.8

Eventuelt

Personalegruppen fotograferes til hjemmeside m.m. på torsdag.
Tilst kirke historie kan ses på www.youtube.com
Rita har talt med provsten vedr. en ny præstekjole. Provstiet vil finde pengene til den, men fordre at menighedsrådet
sender en anmodning derom. Jørgen Lystbæk sender en mail til Provsten..
Pkt.9

Næste møde

er aftalt

20. juni 2016

